Református istentisztelet - Advent harmadik vasárnapja - Zwolle, 2021. dec. 12.
Vótum: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek
legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! (Fil 4,4-5) Ámen!
Ének: 181a Jöjj népek megváltója, végig, azaz 1-7 versek; Liedboek, nr.433:1 tot en met 5.
Kezdő imádság:
Lelkész: Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem;
vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba.
Mindnyájan: Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez,
és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem!
L: Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem?
M: Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

(Zsolt 43:3-5) Ámen!
Bűnbánatra hívás
Bűnvalló imádság
Bűnbocsánat-hirdetés
Ének: 184 Várj ember szíve készen,
végig, azaz 1-4 versek;

Verootmoediging
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Liedboek:439:1-tot en met 4

Illuminációs imádság
Lekció: Máté evangéliuma 11:2-11 vers

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs11:2-11.
Zingen: Psalm 80:1-2
Text: Jakobus 5:7-11

Ének: 80:1-2; Hallgasd meg Izráel pásztora
Textus: Jakab levele 5. rész 7-11 vers
Prédikáció
Ének: 367 végig:1,2,3,4.:”Szent vagy örökké... Vertaling z.o.z.
Hitvallás
Apostolische Geoofsbelijdenis
Könyörgés
Voorbeden-Dankgebed
Úri imádság
Onze Vader...
Adakozásra hívás
Collecte
Ének: 175:1-2 Uram bocsássad el
Liedboek v.d. Kerken, 1973/ nr.68:1-2; Z.o.z.
Zo laat Gij, Heer, uw knecht.....
Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme,
Zegen

az Isten szeretet és a Szentlélek közössége
legyen mindnyájatokkal. Ámen!
Himnusz

Hongaarse volkslied

Vertaling gz.367
1.) Heilig zijt Gij, Heer / God onze Vader / Hoog in de hemelen / Gij hebt ons geschapen / en
onderhoudt ons / Kwetsbaar is ons bestaan.
2.) Heilig is onze Heer / Jezus de Christus / Die ons gegeven is / Om ons te redden / Dat wij niet
verloren gaan.
3.) Heilige Geest, die samen / met de Vader en de Zoon / Ons troost en onderwijst / Ten eeuwigen leven.
4.) Heiligheid en lof / U zij de eer / Drieenig God / Die nu regeert / En tot in eeuwigheid.
Melodie Gz. 367:

**************************Gezang 68:
1 Zo laat Gij, Heer, uw knecht,
naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede,
nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.
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Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in de ogen,
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.
Liedboek v.d. Kerken, 1973

